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 اعا ي القرن نملهجل الّصحابة 
 

جلالل ادلين عبد الرمحن بن ن يب " ال تقان يف علوم القرن ن"يف كتاب 

نقرن  "( النوع السادس والثالثون يف ماعرفة غريبه"ابب )بكر الس يوطي 

ن فرده ابلتصنيف خالئق ل حيصون مهنم ن بو عبيدة، ون بو معر : "ما ييل

الاعزيزي، فقد ن قام يف تأ ليفه ومن ن شهرها كتاب . الزاهد، وابن دريد

 .مخس عرشة س نة حيرره، هو وش يخه ن بو بكر بن ال نباري

ول يب حيان يف ذكل تأ ليف خمترص . ومن ن حس هنا املفردات للراغب

  .يف كراسني

قال ن هل : )وحيث رن يت يف كتب التفسري: قال ابن الصالح

والفراء،  فاملراد به مصنفو الكتب يف ماعا ي القرن ن، اكلزجاج،( املاعا ي

  .انهتى . وال خفش، وابن ال نباري

: وينبغي الاعتناء به فقد ن خرج البهيقي من حديث ن يب هريرة مرفوعا

  .ن عربوا القرن ن والمتسوا غرائبه

  .ون خرج مثهل عن معر، وابن معر، وابن مساعود موقوفا

من قرن  القرن ن فأ عربه، اكن هل : ون خرج من حديث ابن معر مرفوعا

عراب اكن هل بلك حرف بلك حرف عرشو ن حس نة، ومن قرن ه بغري ا 

  .عرش حس نات

عرابه ماعرفة ماعا ي ن لفاظه، وليس املراد به ال عراب املصطلح  املراد اب 

عليه عند النحاة، وهو ما يقابل اللحن؛ ل ن القراءة مع فقده ليست 

  .قراءة، ول ثواب فهيا
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، وعدم وعىل اخلائض يف ذكل التثبت والرجوع ا ىل كتب ن هل الفن

ومه الاعرب الاعرابء ون حصاب اللغة  -اخلوض ابلظن فهذه الصحابة 

توقفوا يف ن لفاظ مل ياعرفوا  -الفصح  ومن نزل القرن ن علهيم وبلغهتم 

 .ماعناها، فمل يقولوا فهيا شيئا

براهمي التميي ن ن ن اب بكر الصديق : فأ خرج ن بو عبيد يف الفضائل، عن ا 

فقال ن ي سامء تظلين، ن و ن ي [. 10: عبس]وفاكهة ون اب : س ئل عن قوهل

ن ن ان قلت يف كتاب هللا ما ل ن عمل   .ن رض تقلين، ا 

. ن ن معر بن اخلطاب قرن  عىل املنرب وفاكهة ون ابّ : ون خرج عن ن نس

ا ن : فقال هذه الفاكهة قد عرفناها، مفا ال ّب؟ مث رجع ا ىل نفسه، فقال

 .هذا لهو اللكف اي معر

كنت ل ن دري ما : س، قالون خرج من طريق جماهد، عن ابن عبا

ن ان : ، حىت ن ات ي ن عرابيان خيتصامن يف برئ فقال ن حدهام(فاطر الساموات)

 .ن ان ابتدن هتا: فطرهتا، يقول

وحناان : ن نه س ئل عن قوهل: ون خرج ابن جرير، عن ساعيد بن جبري

  .سأ لت عهنا ابن عباس فمل جيب فهيا شيئا: ؟ فقال[01: مرمي]من دلان 

ل وهللا، ما ن دري : كرمة، عن ابن عباس قالون خرج من طريق ع

  .ما حناان

حدثنا ا رسائيل، حدثنا سامك بن حرب، عن : ون خرج الفراييب

ل ن رباعا : عكرمة، عن ابن عباس قال : احلاقة( ]غسلني)لك القرن ن ن علمه ا 

: الكهف( ]والرقمي[ )002: التوبة( ]ن واه)و[ 01: مرمي( ]وحناان[ )13

9.] 
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ما كنت ن دري : قال ابن عباس: مت عن، قتادة قالون خرج ابن ن يب حا

حىت مساعت [ 99: ال عراف]ما قوهل ربنا افتح بيننا وبني قومنا ابحلق 

  .تاعال ن خامصك: تقول(. تاعال ن فاحتك: )قول بنت ذي يزن

ما ن دري ما : ون خرج من طريق جماهد، عن ابن عباس، قال

 ".ولكين ن ظنه الزقوم! الغسلني

 كمكن ن ن يفوته التناقض يف مالم الس يوطي، مفن من يقرن  ما تقّدم ل

انحية هو يستشهد مبن يقول بوجوب ماعرفة ماعا ي ن لفاظ القرن ن ومن 

انحية ن خرى يورد باعض ال حاديث عن الصحابة يف عدم فهمهم لباعض 

اليت يزمعون ن ن القرن ن " )اجلاهلية"عبارات كتاهبم، رمغ ن ّّنم ن قرب لزمن 

تيان مبثهلن ىت مكاعجزة ليثبت جعز شاعر  من جالل ادلين ( اهئا عىل ال 

ذا اكن هؤلء ... الس يوطي ومنّا حنن وعارصوا محمّد بن ن منة واكنوا ماعه فا 

ون دركهم ال سالم فدخلوا فيه واكنوا مع " اجلاهلية"اذلين عاشوا زمنا يف 

ومل يسأ لوا عنه محمّدا ومل " غريب القرن ن"محمّد ل ياعرفون ماعا ي ما يسّم  

نه ماعناه، فكيف س ياعرف املسمل، يف زمن الس يوطي ن و باعده، يتبيّنوا م 

ذا مل ياعرف ماعناها، فاعن ن يّة  يتحّدث " ماعرفة"ماعىن تكل ال لفاظ؟ وا 

الس يوطي؟ ن ل يصبح مالمه جمّرد لغو وتكرار ببغايئ؟ ن ل تصبح قراءة 

لك املسلمني للقرن ن، مبا فهيم الصحابة والس يوطي نفسه، بال ثواب؟ فهو 

ل ن القراءة مع فقده ليست قراءة، ول ثواب : "احةيقول ذكل رص 

 .وال عرتاف حاصل يف ما ييل تكل امجلةل من ن حاديث الصحابة"... فهيا

قوهل تاعاىل فاس متسك " )اجلامع ل حاكم القرن ن"يقول القرطيب يف 

ليك ليك يريد (: "ابذلي ن ويح ا  قوهل تاعاىل فاس متسك ابذلي ن ويح ا 



 ماكل ابرودي      حني يفضُح املسلمون ديهنم            –خرافات ا سالميّة 
 

 7 

ن كذب به من كذب، فا نك عىل رصاط مس تقمي يوصكل ا ىل  القرن ن، وا 

نه ذلكر كل ولقومك ياعين القرن ن رشف كل ولقومك . هللا ورضاه وثوابه وا 

ذ نزل بلغهتم وعىل رجل مهنم، نظريه  ليمك كتااب : من قريش، ا  لقد ن نزلنا ا 

ايمه خاطب، فاحتاج . رشفمك: فيه ذكرمك ن ي  فالقرن ن نزل بلسان قريش وا 

ل ن ; م لك من ن من بذكل فصاروا عيال علهيم ن هل اللغات لكها ا ىل لساّن

ن هل لك لغة احتاجوا ا ىل ن ن يأ خذوه من لغهتم حىت يقفوا عىل املاعىن 

اذلي عين به من ال مر، والهنىي ومجيع ما فيه من ال نباء، فرشفوا بذكل 

 ."عىل سائر ن هل اللغات وذلكل مسي عربيا

ذن، حسب القرطيب، القرن ن اكن بلهجة قريش يل، من وابلتا. ا 

املفروض ن ن قريش اكنت تاعرف ماعىن تكل اللكامت الغريبة، ل ّنا من 

فكيف نفّّس ن ن الصحابة، ون عداد القرش يني مهنم كثرية، مل يكونوا . لهجهتا

 ياعرفون ماعانهيا؟

جرمه، )ولنقل ن ن القرن ن فيه لكامت دخيةل من لهجات قبائل ن خرى 

ن مل تكن . لهجة قريش ون ن لهجته الرئيس ية يه( كنانة، طيء، هذيل، ا خل

كتاب "للصحابة ن لس نة ليسأ لوا محمّدا مّعا جعزوا عن فهمه من مالم 

  ؟"هللا

بفاعل مرور الزمن وموت )مّث، ن ل يبنّي لّك هذا ن ّن القرن ن ن صبح 

نداثر هذه  بتاعاد عن زمن تاعّدد اللهجات يف ش به جزيرة الاعرب وا  محمّد وال 

دخال التنقيط والتشكيل اللهجات باعد س يطرة لهجة قريش وتطّورها  وا 

ذا فرضنا ن نّه اكنت (يف مرحةل لحقة ، جمّرد لغو فارغ ل ماعىن هل؟ هذا ا 

 .، حسب اخلرافة ال سالمية"نزوهل"لهذه اللكامت اجملهوةل ماعان عند 
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ن جداده  وكيف يقبل املسمل ن ن يقرن  مالما ل يفهمه؟ بل حىت 

 وحصابة رسوهل مل يكونوا يفهمونه؟

ض ن س ئةل كثرية تس توجب التوقّف والتفكري فهيا هذا غيض من في

فهل . ويف تداعياهتا مبنطق وعقل، باعيدا عن ثقافة احلشو ولغة الببغاوات

ستس تفيق من س باتك اي عزيزي املسمل وتس تاعيد عقكل اذلي صادره 

نسانيتك وتبدن  يف التفكري؟  ال سالم وتسرتجع ا 
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 قراءات متاعّددة ن م قرائني خمتلفة
 

ُنوا : "لقرن نيقول اكتب ا هأ ا وأ ِّّيُّونأ كأثِّرٌي فأمأ ُه رِّب اعأ ٍّّ قأاتألأ مأ أيبِّ ْن ن يِّّْن مِّ َ َكأ

ابِّرِّينأ  ُ حُيِّبُّ الصه اَّلله نُوا وأ تأاكأ ا اس ْ مأ اُعُفوا وأ ا ضأ مأ ِّ وأ يلِّ اَّلله بِّ ُْم يفِّ سأ اهبأ ا َنصأ " لِّمأ

 (023ن ل معران، )

ّطربي، ال املاعروف بتفسري" جامع البيان يف تأ ويل القرن ن"ورد يف 

ِّّيُّونأ كأثِّريٌ »: القول يف تأ ويل قوهل : "يف رشح هذه ال ية ُه رِّب اعأ قال « قأاتألأ مأ

فقرن  ذكل . «قتل ماعه ربّيّون»: اختلفت القرن ة يف قراءة قوهل: ن بو جاعفر

وقرن ه جامعة ن خر . ، بضم القاف(قُتِّلأ : )جامعة من قرن ة احلجاز والبرصة

. جامعة من قرن ة احلجاز والكوفة ويه قراءة. «ابل لف»و« القاف»بفتح 

نه اختار ذكل، ل نه قال(قأاتألأ )فأ ما من قرن  : قال ن بو جاعفر لو قُتلوا : ، فا 

ل نه يس تحيل ن ن يوصفوا بأ ّنم . ، وجه ماعروف«مفا وهنوا»: مل يكن لقوهل

نوا ومل يضاعفوا باعد ما قتلوا ِّ ، فا ّنم (قُتِّلأ : )ون ما اذلين قرن وا ذكل. مل َيأ

منا : قالوا منا ا  عىن ابلقتل النيبه وباعضأ من ماعه من الربيني دون مجياعهم، وا 

: قال ن بو جاعفر. نف  الوهن والضاعف معن بق  من الربيني ممن مل يُقتل

: «القاف»ون وىل القراءتني يف ذكل عندان ابلصواب، قراءة من قرن  بضم 

ُِّّيونأ كأثِّريٌ » ُه رِّب اعأ منا عاتب هبذه «قُتِّلأ مأ ال ية وال ايت ، ل ن هللا عز وجل ا 

ينأ »: اليت قبلها من قوهل ِّ ُ اذله ِّ اَّلله أاْعملأ ا ي لأمه نهةأ وأ بُُْتْ نَْن تأْدُخلُوا الْجأ سِّ نَْم حأ

نْمُكْ  ُدوا مِّ اهأ اذلين اّنزموا يوم ن ُحد، وتركوا القتال، ن و مساعوا الّصاحئ « جأ

فاعذهلم هللا عز وجل عىل فرارمه وتركهم . «ا ن محمًدا قد قتل»: يصيح

ن فائن مات محمد ن و قتل، ن َيا املؤمنون، ارتددمت عن دينمك : تال فقالالق 
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وانقلبُت عىل ن عقابمك؟ مث ن خربمه عام اكن من فاعل كثري من ن تباع ال نبياء 

هال فاعلُت كام اكن ن هل الفضل والاعمل من ن تباع ال نبياء : قبلهم، وقال هلم

ذا قتل نبهيم من امليض عىل مهناج نبهي م، والقتال عىل دينه قبلمك يفاعلونه ا 

ن عداءأ دين هللا، عىل حنو ما اكنوا يقاتلون مع نبهيم ومل هتنوا ومل تضاعفوا، 

كام مل يضاعف اذلين اكنوا قبلمك من ن هل الاعمل والبصائر من ن تباع ال نبياء 

ربوا ل عداهئم حىت حمك هللا بيهنم وبيهنم؟ وبذكل  ذا قتل نبهيم، ولكهنم صأ ا 

 ."ملتأ ّوِّلنيمن التأ ويل جاء تأ ويل ا

بع"وورد يف كتاب  ن يب عبد هللا محمّد بن "لـ" الاكيف يف القراءات الس ّ

، ص 4111دار الكتب الاعلمية، بريوت، " )رشحي الّرعيين ال ندليس

بن كثري (: "99 بأ لف ومهزة مكسورة باعدها، ووقف عليه « واكئن»قرن  ا 

تباعا ل« وَك يّ »ن بو معرو  لمصحف، بغري نون، ووقف الباقون ابلنّون ا 

قرن  احلرميان ن بو . ول ينبغي ن ن يتاعّمد الوقف عليه ل نّه غري اتم ول اكف

بضّم القاف وكّس التّاء من غري ن لف، وقرن ه الباقون « من نيب قُتِّلأ »معرو 

 ."بفتح القاف والتّاء، ون لّف بيهنام

بع من طريق "ويف كتاب  املنح ال لهيّة يف مجع القراءات الس ّ

دار الزمان للنرش، املدينة " )دل بن محمّد احلافظ الاعلميخا"لـ" الّشاطبيّة

بن كثري بأ لف ممدودة (: واكئن: ")نقرن  ( 190، ص 0999املنورة،  قرن  ا 

باعد الاكف وباعدها مهزة مكسورة وحينئذ يكون املّد من قبيل املتّصل 

وقرن  الباقون هبمزة مفتوحة بدل من ال لف (: وَك يّن. )فُيمّد حسب مذهبه

(: نيبّ . )قرن  انفع ابهلمز(: نئب: ")ون يضا." ء مكسورة مشدودةوباعدها اي

بن كثري (: قُتِّلأ : ")وجند باعدها ما ييل." والباقون ابلتّشديد قرن  انفع وا 
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والباقون بفتح القاف والتّاء (: قأاتألأ . )ون بو معرو بضّم القاف وكّس التّاء

 ."ون لِّف بيهنام

عبد "لـ" غة الاعربالقراءات الشاذة وتوجهيها من ل"ويف كتاب 

( 19-19، ص 0990دار الكتاب الاعريب، بريوت، " )الفتاح القايض

ِّّيون»وقرن  احلسن : "نقرن   ّ نس بة ا ىل الّرِّبة بكّس « ُرب بضّم الّراء ومجع ُريّبِّ

وقرن  . الّراء ومّضها ويه جامعة، ن و نس بة ا ىل الّرّب مع تغيري النّسب

ُنوا»كذكل  واملضارع يوهن مثل وجل  بكّس الهاء وهو لغة يف وهن« وهِّ

وقرن  . عىل ن ّن ا ىل مباعىن الاّلم« ا ىل ما ن صاهبم»وقرن  الشنبوذي . يوجل

ابلّرفع عىل ن نّه ا مس اكن ون ّن قالوا يف تأ ويل « وما اكن قولُهم»احلسن 

بفتح التّاء والاعني من صاعد « ا ذ تصاعأدون»وقرن  احلسن . مصدر خربها

ذا رىق بضّم الاّلم وواو ساكنة « لُونأ ول تأ »وقرن  كذكل . بكّس الاعني ا 

وال صل تلوون كقراءة امجلاعة فاستثقلت الّضّمة عىل الواو . واحدة باعدها

لتق   ل ّّنا مبثابة واو فتجمتع يف اللكمة ثالث واوات فنقلت ا ىل الاّلم فا 

عىل هذه  –ساكنان وهام الواوان حفذفت ال وىل للتّخلص مهنام، وحيمتل 

ع ويل من الولية والتاّعّدديّة ياعين لتضمينه ن ن يكون مضار  –القراءة 

 ".ماعىن ال ناعطاف

من سورة ن ل  023من يقرن  ما ن وردانه هنا من حديث عن ال ية 

 .معران ويفكّر ولو قليال س يجد فهيا ّمّك هائال من ال شاكليّات

ن تاعّددت املصاحف والقراءات  يقول املسلمون ن ّن القرن ن واحد وا 

ل دةّل وضوحا عىل ن ّن هذا القول جمّرد كذبة والّرواايت، وهنا ن كرث ا

َيام النّاس بأ ّن القرن ن واحد وحمفوظ ومل يتغرّي طيةل  حياولون من خاللها ا 
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فالفرق واحض بني ن ن يكون النيّب اذلي تتحّدث عنه . ن رباعة عرش قران

بغض النظر عن تاعريفهم، )ماعه ن انس ن خرون " قُتِّلأ "ن و " قأاتألأ "ال ية 

ش تقاقها ويف ماعانهيا ن يضا، ممّا "ربّيّون"فلكمة  ، كام رن ينا، خمتلف يف جذر ا 

فنحن هنا ن مام (. يدّل عىل عدم فهم املفّّسين لها، وهذه مشلكة ن خرى

ن اكان يشرتاكن يف نفس اجلذر ( قاتأل وقتأل)فاعلني  منفصلني يف ماعنيهيام وا 

ومس تحيل ن ن يكون محمّد قد ن مىل عىل كتبة الويح (. قتأل)اللّغوّي 

للكمتني يف نفس الوقت، فهذا ال مر لمنطقي ويتاعارض مع تركيبة امجلةل ا

لّ بوجود لفظ جيمع بيهنام كـأ ن نقول  قأاتألأ "اليت ل حتمتل جتاور الفاعلني ا 

ل ن حد "قأاتألأ ن و قُتِّلأ "ن و " قأاتألأ فأُقتِّلأ "ن و " وقُتِّلأ  ، يف حني ن نّه ل يوجد ا 

ن م " قأاتألأ "فهل هذا النيّّب . سب القراءات، ح "قُتِّلأ "ن و " قأاتألأ "اللّفظني 

ذا ن ضفنا ا ىل هذه املشلكة مسأ ةل ال ختالف يف قراءة ن لفاظ "قُتِّلأ " ؟ وا 

" نئب"ن م " نيبّ "و" َك يّ "ن م " اكئن"ن م " َك يّن"ن خرى من هذه ال ية مثل 

ِّّيّون"و نوا"و" رِّبّيّون"ن م " ُرب نوا"ن م " وهأ ول "ن م "  ول تألُونأ "و" وهِّ

، ومبا ن ّن اكتب القرن ن يّدعي ن ّن كتابه مكتوب يف اللوح احملفوظ، "تألُوونأ 

فلنا ن ن نسأ ل بأ ّي ال لفاظ ُكتبت هذه ال ية؟ من املس تحيل ن ن تكون 

مّث ن ّن ... مكتوبة بلك هذه ال لفاظ اخملتلفة يف الكتابة والنّطق واملاعا ي

" حملفوظاللوح ا"ا ختالف اللكامت يف الكتابة والنّطق يثبت ن ّن حاكية 

لّ خرافة محمّديّة  ...ليست ا 

فهل حنن فاعال ن مام قرن ن واحد متناسق واثبت يف عدد حروفه 

 ون لفاظه لكن بقراءات متاعّددة ن م ن مام قرائني متاعّددة وخمتلفة ومتضاربة؟ 

س تاعمل عقكل وفكّر قليال وس تاعرف احلقيقة  .عزيزي املسمل، ا 
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 ن خطاء الكتبة والنّّساخ يف القرن ن
 

يوطي " ادّلّر املنثور" يف تفسري ، خبصوص ال ية جلالل ادلين الس ّ

ُونأ يفِّ : "واليت يقول فهيا اكتب القرن ن من سورة النّساء 034 اِسِّ لأكِّنِّ الره

الُْمقِّميِّنيأ  أ وأ ْن قأْبكلِّ ا ُنْنزِّلأ مِّ مأ لأْيكأ وأ
ِ
ا ُنْنزِّلأ ا مأ نُونأ بِّ نُونأ يُْؤمِّ الُْمْؤمِّ هْنُْم وأ مْلِّ مِّ الاْعِّ

ةأ  الأ ْم  الصه ُنْؤتِّهيِّ رِّ ُنولأئِّكأ س أ الْيأْومِّ اْل خِّ ِّ وأ َّلله نُونأ ابِّ الُْمْؤمِّ ةأ وأ اكأ الُْمْؤتُونأ الزه وأ

ميًا ظِّ اْبن ن يب : "، جند ما ييل"َنْجًرا عأ اْبن جرير وأ ن خرج عبد بن محيد وأ وأ

ادلِّ قأالأ  اْبن الُْمْنذر عأن الزبري بن خأ ف وأ احِّ صأ اُود يفِّ الْمأ ن بن : دأ قلت َلابأ

فهان ان بن عأ أّْنأا كتبت : ُعثْمأ ا شأ هْنُم واملؤمنون «مأ لأكِّن الراِسون يفِّ الاْعمل مِّ

ة واملؤتون  الأ ا ن نزل من قبكل واملقميني الصه مأ لأْيك وأ
ِ
ا ن نزل ا مأ يُؤمنُونأ بِّ

ة اكأ يهِّ نصب قأالأ  »الزه ا خلفهأا رفع وأ مأ ا بأني يأدَيأا وأ تِّب ملا كتب : مأ ن اْلاكأ
ِ
ا

ذا بلغ قأالأ  »ِسونلأكِّن الرا«
ِ
ىته ا ا ن كتب قيل هلأُ : حأ واملقميني «اْكُتْب : مأ

ة الأ ا قيل هلأُ  »الصه يد بن . فأكتب مأ اعِّ سأ ن خرج َنبُو عبيد يفِّ فضائهل وأ وأ

ة  اْبن الُْمْنذر عأن ُعْروأ اُود وأ اْبن ن يب دأ اْبن جرير وأ اْبن ن يب شيبأة وأ نُْصور وأ مأ

ة عأن حلن ا: قأالأ  أَلت عأائِّشأ ين هادوا «لُْقْرن ن سأ اذله ين ن منُوا وأ ن اذله
ِ
ا

ة اْل يأة ) »والصائبون ائِّدأ ة«( 39الْمأ اكأ ة واملؤتون الزه الأ ن «و »واملقميني الصه
ِ
ا

انِّ لساحران ذأ أة ) »هأ أقأالأت( 31طه اْل ي ا معل اْلكتاب : ف ذأ ايأ اْبن نُْخيتِّ هأ

اُود عأن ساعي. ن خطأ وا يفِّ اْلكتاب ن خرج اْبن ن يب دأ يفِّ : د بن ُجبأري قأالأ وأ

ة ن حرف أاعأ ق ون كن من «و »واملقميني«، »الصائبون«: الُْقْرن ن َنْرب ده فأ صه

الِّحني انِّ لساحران«و »الصه ذأ ن هأ
ِ
اُود عأن عبد . »ا ن خرج ابْن ن يب دأ وأ

ملا فرغ من الُْمصحف َنىتأ بِّهِّ : اْلَْعىلأ بن عبد هللا بن عأامر الْقرِشِّ قأالأ 
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ان فأنظر فِّ  يْئا من حلن س تقميه : يهِّ فأقأالأ ُعثْمأ لُُْتْ ن رى شأ َنمْجأ نُُْت وأ قد َنْحسأ

ب بأ لسنهتا اُود .الاْعأرأ له فألأو : قأالأ اْبن ن يب دأ
ِ
ا ينأا وأ أاْعينِّ بلغهتأا فِّ ي ي ْندِّ ا عِّ ذأ هأ

ىلأ قوم 
ِ
ياًعا ملا اس تجاز َنن يْباعأث ا ِّ ب مجأ م الاْعأرأ أ يهِّ حلن لأ جيوز يفِّ مالأ نأ فِّ اكأ

ة قأالأ . يقرن ونه ْكرِّمأ اُود عأن عِّ ن خرج اْبن ن يب دأ ان ابملصحف : وأ ملا نَىتأ ُعثْمأ

يْئا من حلن فأقأالأ  يهِّ شأ تِّب من ثأقِّيف : رن ى فِّ اْلاكأ يْل وأ نأ املميل من ُهذأ لأو اكأ

ا ذأ يهِّ هأ ّ . مل يُوجد فِّ ان مل ة َنن ُعثْمأ اُود عأن قأتأادأ ن خرج اْبن ن يب دأ لأْيهِّ وأ
ِ
ا رفع ا

نّ : الأ الُْمصحف قأ 
ِ
ب بأ لسنهتا ا يهِّ حلنًا وس تقميه الاْعأرأ اُود . فِّ ن خرج ابْن ن يب دأ وأ

ان: عأن حيىي بن ياعمر قأالأ  ب : قأالأ ُعثْمأ ن يفِّ الُْقْرن ن حلنًا وس تقميه الاْعأرأ
ِ
ا

 ."بأ لسنهتا

: من سورة النّور واليت نّصها 42ويف نفس الكتاب، يف تفسري ال ية 

نُو " ينأ ن مأ ِّ أا اذله ُموا ايأ َنَيُّ ِّّ ل تُسأ تأأْنُِّسوا وأ أس ْ ىته ت أْدُخلُوا بُُيواًت غأرْيأ بُُيوتِّمُكْ حأ ا لأ ت

كهُرونأ  لهمُكْ تأذأ رْيٌ لأمُكْ لأاعأ لِّمُكْ خأ هأا ذأ يد : "، يقول"عأىلأ َنْهلِّ اعِّ سأ ّ وأ يبِّ ن خرج الْفْرايأ وأ

امتِّ  اْبن ن يب حأ اْبن الُْمْنذر وأ اْبن جرير وأ عبد بن محيد وأ نُْصور وأ اْبن  بن مأ وأ

كمان والضياء 
ِ
الْبأهْيأقِّّي يفِّ شاعب ال حُه وأ حصأ امكِّ وأ الْحأ ف وأ احِّ صأ اْلَنْبأارِّي يفِّ الْمأ

ا يفِّ قأْوهل  هْنُمأ يضِّ هللا عأ بهاس رأ لأ تْدخلُوا «يفِّ اخملتارة من طرق عأن اْبن عأ

ىته تس تأ نسوا وتسلموا عىل َنهلهأا تِّب نَخطأ : قأالأ  »بُُيواًت غري بُُيوتمُكْ حأ أ  اْلاكأ

ىته تس تأ ذنوا أ حأ ا يهِّ همأ ن
ِ
اْبن . ا عبد بن محيد وأ نُْصور وأ ن خرج ساعيد بن مأ وأ

مي قأالأ  اهِّ ْبرأ
ِ
كمان عأن ا

ِ
الْبأهْيأقِّّي يفِّ شاعب ال يفِّ مصحف عبد هللا : جرير وأ

ىته تسلموا عىل َنهلهأا وتس تأ ذنوا« عبد بن . »حأ ن خرج اْبن ن يب شيبأة وأ وأ

ابْن الُْمنْ  ة قأالأ محيد وأ ْكرِّمأ ة ن يب : ذر عأن عِّ اءأ رأ أ يفِّ قِّ ىته تسلموا «يهِّ حأ
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ف عأن اْبن . »وتس تأ ذنوا احِّ صأ اْبن اْلَنْبأارِّي يفِّ الْمأ امتِّ وأ ن خرج اْبن ن يب حأ وأ

ا يفِّ قأْوهل  هْنُمأ يضِّ هللا عأ بهاس رأ ىته تس تأ نسوا«عأ ىته تس تأ ذنوا: قأالأ  »حأ  ".حأ

خبصوص و ، لقرطيبادّلين الشمس  "اجلامع ل حاكم القرن ن"يف 

انِّ : "من سورة طه اليت تقول 31ل ية تفسري ا رأ احِّ انِّ لأسأ ذأ ْن هأ
ِ
قأالُوا ا

رِّيقأتِّمُكُ الُْمثىْلأ  بأا بِّطأ أْذهأ ي أا وأ ْحرِّمهِّ مُكْ بِّسِّ ْن َنْرضِّ امُكْ مِّ رِّجأ انِّ َنْن خُيْ : ، نقرن  "يُرِّيدأ

انِّ «: قوهل تاعاىل" رأ احِّ انِّ لأسأ ذأ ْن هأ
ِ
انِّ «قرن  ن بو معرو  »ا رأ احِّ ْينِّ لأسأ ذأ ْن هأ

ِ
. »ا

ورويت عن عامثن وعائشة ريض هللا عهنام وغريهام من الصحابة؛ وكذكل 

براهمي النخاعي وغريمه من التاباعني؛ ومن قرن  احلسن وساعيد بن جُ  بري وا 

وهذه القراءة . القراء عيىس بن معر وعامص اجلحدري؛ فامي ذكر النحاس

الزهري واخلليل بن ن محد  وقرن  . موافقة لال عراب خمالفة للمصحف

ْن «واملفضل ون ابن وابن حميصن وابن كثري وعامص يف رواية حفص عنه 
ِ
ا

انِّ  ذأ ن«بتخفيف  »هأ
ِ
انِّ « »ا رأ احِّ . »هذانّ «وابن كثري يشدد نون  »لأسأ

وهذه القراءة سلمت من خمالفة املصحف ومن فساد ال عراب، ويكون 

ل ساحران انِّ «كوفيون وقرن  املدنيون وال. ماعناها ما هذان ا  ذأ نه هأ
ِ
 »ا

نه «بتشديد  قال . فوافقوا املصحف وخالفوا ال عراب »لساحران« »ا 

النحاس فهذه ثالث قراءات قد رواها امجلاعة عن ال مئة، وروي عن عبد 

انِّ «هللا بن مساعود ن نه قرن   رأ احِّ له سأ
ِ
انِّ ا ذأ ْن هأ

ِ
وقال الكسايئ يف قراءة  »ا

ا«: عبد هللا رأ احِّ انِّ سأ ذأ ْن هأ
ِ
ْن «بغري لم؛ وقال الفراء يف حرف ن يب  »نِّ ا

ِ
ا

انِّ  رأ احِّ له سأ
ِ
انِّ ا فهذه ثالث قراءات ن خرى حتمل عىل التفسري ل ن ّنا  »ذأ

 .جائز ن ن يقرن  هبا خملالفهتا املصحف
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وللاعلامء يف قراءة ن هل املدينة والكوفة س تة ن قوال ذكرها ابن : قلت

ع رابه، واملهدوي يف ال نباري يف ن خر كتاب الرد هل، والنحاس يف ا 

وقد خطأ ها قوم حىت قال . تفسريه، وغريمه ن دخل مالم باعضهم يف باعض

ان«ا  ي ل س تحي من هللا ن ن اقرن  : ن بو معرو ذأ نه هأ وروى عروة عن  »ا 

ُونأ يفِّ «: عائشة ريض هللا عهنا ن ّنا س ئلت عن قوهل تاعاىل اِسِّ لأكِّنِّ الره

مْلِّ  ُمقِّميِّنيأ «: مث قال »الاْعِّ
الْ اُدوا «ملائدة ويف ا »وأ ينأ هأ ِّ اذله نُوا وأ ينأ ن مأ ِّ نه اذله

ِ
ا

ابُِّئونأ  الصه انِّ «و[ 39: املائدة] »وأ رأ احِّ انِّ لأسأ ذأ ْن هأ
ِ
! اي ابن ن خيت: فقالت »ا

يف املصحف : وقال عامثن بن عفان ريض هللا عنه. هذا خطأ  من الاكتب

ة عند قرن ت هذه ال ي: وقال ن ابن بن عامثن. قميه الاعرب بأ لسنهتمحلن وس تُ 

: وه؟ فقالن ل تغرّي : ن يب عامثن بن عفان، فقال حلن وخطأ ؛ فقال هل قائل

نه ل حيرّ   ."ل حرمام حالل ول حيلّ دعوه فا 

من سورة الّرعد  10لل ية  هتفسري نفس الكتاب للقرطيب، يف ويف 

ولو ن ن قرن ان سريت به اجلبال ن و قطاعت به ال رض ن و لكم "واليت تقول 

مر مجياعا ن فمل ييأ س اذلين ن منوا ن ن لو يشاء هللا لهدى به املوىت بل هلل ال  

الناس مجياعا ول يزال اذلين كفروا تصيهبم مبا صناعوا قارعة ن و حتل قريبا 

وقرن  عيل ": ، نقرن  "من دارمه حىت يأ يت وعد هللا ا ن هللا ل خيلف املياعاد

 وقيل: قال القشريي. من البيان » اذلين ن منوان فمل يتبنّي «: وابن عباس

ن ظن الاكتب كتهبا وهو انعس؛ : قال »ن فمل ييئس«لبن عباس املكتوب 

 ."»ييئس«ن ي زاد باعض احلروف حىت صار 

ل يب جاعفر الطربي، يف تفسريه " جامع البيان يف تأ ويل القرن ن"ويف 

حدثنا هش مي، عن : حدثين ياعقوب قال: "نقرن   (10الّرعد، ) لنفس ال ية
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ن ن عليًّا ريض هللا عنه اكن [ ريموىل موىل حب]ن يب ا حساق الكويف، عن 

ينأ ن منُوا«: يقرن   ِّ ِّ اذله أتأبنيه ْ ي حدثنا عبد : حدثنا احلسن بن محمد قال. »َنفأملأ

الوهاب، عن هارون، عن حنظةل، عن شهر بن حوشب، عن ابن 

: حدثنا ن محد بن يوسف قال. ن فمل يتبنّي : يقول »ن فمل ييأ س«: عباس

ن جرير بن حازم، عن الزبري بن حدثنا يزيد، ع: حدثنا القامس قال

ّرِّيت ن و ياعىل بن حكمي، عن عكرمة، عن ابن عباس، ن نه اكن يقرؤها : اخلِّ

ينأ ن منُوا« ِّ ِّ اذله أتأبنيه ْ ي  ."كتب الاكتب ال خرى وهو انعٌس : ؛ قال»َنفأملأ

كتب اّمهات هذا غيض من فيض ال عرتافات الكثرية اليت نقلهتا لنا 

مّث يأ يت املسمل . د ن خطاء لغويّة يف القرن نالتّفسري وال حاديث عن وجو 

 :ليتلو ن ايت مثل اذلي غيّب عقهل وعّطل تفكريه الغارق يف ن ساطري دينه

ُظونأ « افِّ ُ لأحأ انه هلأ
ِ
ا ْكرأ وأ لْنأا اذّلِّ ُن نأزه ْ انه حنأ

ِ
ُل «ن و  (9 ،احلجر) »ا أأْتِّيهِّ الْبأاطِّ ل ي

لْفِّهِّ تأْنِّ  ْن خأ ل مِّ يْهِّ وأ أدأ أنْيِّ ي ْن ب يدٍّ مِّ ِّ كِّميٍّ محأ ْن حأ ل «ن و  (24 ،فّصلت) »يٌل مِّ

هِّ  لأ بِّ أكأ لِّتأاْعجأ ان هِّ لِّسأ ّرِّْك بِّ أهُ . حُتأ قُْرن ن ُه وأ اعأ ْ نه عألأْينأا مجأ
ِ
. (02-03 ،القيامة) »ا

عرتف هبا الّصحابة ويف نفس  واملفّّسون فكيف تكون يف القرن ن ن خطاء ا 

رن ن لكّه ابطال، مبا الوقت يكون حمفوظا ول يأ تيه الباطل؟ ن ل يصبح الق

ن ّن فيه لّك هذه ال خطاء اللغوية اليت مل يس تطع املفّّسون تربيرها رمغ 

خرتاعهم لتاعاّلت من قبيل  ن و  لغة القبيةل كذا"القول بأ ّن هذا اللّفظ يف ا 

 ن و نظم ن بيات شاعر اكذبة تتضّمن اخلطأ  ل َيام النّاس بأ نّه صواب" كذا

وهل  ؟"( الّشاعر اجلاهيليف"وهو ما فضحه طه حسني يف كتابه )

تسُقط لّك مالحظاتنا املبنيّة عىل قواعد اللّغة الاعربيّة ولّك ن دلّتنا عن هجل 

الّصحابة لباعض مفردات القرن ن ولّك ال عرتافات الواحضة اليت نقلها لنا 
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سواء ) عيوب كثرية يف القرن ناملفّّسون ورواة ال حاديث عن وجود 

محمّد بن ن منة ن و من كتبة الويح ن و من النّّساخ  احلفظة ن و من اكنت من

تزمع يف نفس الكتاب ن ايت هناك جملّرد ن ّن ( نفسه اذلي اكن ينىس قرن نه

 ول تبديل هل؟ فهل تسقط الهّتم ابل ّدعاءات ن م ابلرباهني" حمفوظ"ن نّه 

عىل ن ّن ( ومن كتب املسلمني)هذه باعض جحجنا وبراهيننا  ؟واحلجج

ن القرن ن به ن خطاء ون نّه حمرّ  ف وغري مبني، ا خل، فهاتوا جحجمك وبراهينمك ا 

 ؟كنُت صادقني
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 للقرن ن بترّصف والّرواة تالوة القّراء
 

أأُْمُرونأ النهاسأ " :يقول اكتب القرن ن يف سورة احلديد ي لُونأ وأ أْبخأ ينأ ي ِّ اذله

يدُ  مِّ ُّ الْحأ أ ُهوأ الْغأينِّ نه اَّلله
ِ
له فأا أتأوأ ْن ي مأ لُْبْخلِّ وأ  (.42ال ية " )ابِّ

املاعروف بتفسري القرطيب ويف رشح هذه  "اجلامع ل حاكم القرن ن"يف 

لُْبْخلِّ }وقراءة الاعامة : "ال ية، نقرن   وقرن  ن نس . الباء وسكون اخلاء بضمّ { ابِّ

وعبيد بن معري وحيىي بن ياعمر وجماهد ومحيد وابن حميصن ومحزة 

ل}والكسايئ  لْبأخأ لاعالية وابن وقرن  ن بو ا. بفتحتني ويه لغة ال نصار{ ابِّ

ساكن اخلاء{ ابلبأْخلِّ }السميقع  وعن نرص بن عامص . بفتح الباء وا 

لُْبُخلِّ } م الفرق بني البخل وقد تقدّ . تني ولكها لغات مشهورةبضمّ { ابِّ

ُّ }وقرن  انفع وابن عامر  .{ن ل معران}يف ن خر  حّ والشّ  أ ُهوأ الْغأينِّ نه اَّلله
ِ
فأا

يدُ  مِّ ُّ هُ }والباقون . {ُهوأ }بغري { الْحأ وجيوز . عىل ن ن يكون فصال{ وأ الْغأينِّ

ُّ }ن ن يكون مبتدن  و ن{ الْغأينِّ ومن حذفها فال حسن ن ن . خربه وامجلةل خرب ا 

 ".يكون فصال، ل ن حذف الفصل ن سهل من حذف املبتدن  

واختلفت القّراء " :"جامع البيان يف تأ ويل القرن ن"وقال الطربي يف 

أ ُهوأ : )يف قراءة قوهل نه اَّلله
ِ
يدُ  فأا مِّ ُّ الْحأ ، فقرن  ذكل عامة قّراء املدينة (الْغأينِّ

( ُّ من الالكم، وكذكل ذكل يف مصاحفهم " هو"حبذف ( فا نه هللاأ الغأينِّ

يدُ )، وقرن ته عامة قّراء الكوفة "هو"بغري  مِّ ُّ الْحأ أ ُهوأ الْغأينِّ نه اَّلله
ِ
، (فأا

ثبات هو يف القراءة، وكذكل  القول  والصواب من. يف مصاحفهم" هو"اب 

 ".ن ّنام قراءاتن ماعروفتان، فبأ يهتام قرن  القارئ مفصيب
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لُْبْخلِّ : قرن  امجلهور: "، يقول الّشواك ي"فتح القدير"ويف تفسري  ابِّ

اءِّ  ُسُكونِّ الْخأ ٌد . بضم وأ اهِّ ُمجأ رأ وأ أاْعمأ ْىيأ ْبُن ي حيأ رْيٍّ وأ ُعبأْيُد ْبُن مُعأ أٌس وأ َن نَن قأرأ وأ

نٍّ  ْيصِّ اْبُن ُمحأ ْيٌد وأ مُحأ ارِّ وأ أ لُغأُة اْلَنْصأ يهِّ ، وأ تأنْيِّ فأْتحأ ُّ بِّ ايئِّ الْكِّسأ ُة وأ زأ ْ محأ وقرن  . وأ

اءِّ  نِّ الْخأ ْساكأ
ِ
ا ٍّ . ن بو الاعالية وابن الّسميقع بِّفأْتحِّ الْبأاءِّ وأ أرْصُ ْبُن عأامصِّ َن ن قأرأ وأ

ُّ الْ  أ ُهوأ الْغأينِّ نه اَّلله
ِ
له فأا أتأوأ ْن ي مأ لُكُّهأا لُغأاٌت وأ ا، وأ هِّمأ ّمِّ يُد َنيْ بِّضأ مِّ ْن : حأ مأ وأ

أ  لْقِّهِّ لأ يأُُضُُّه ذأكلِّ ْندأ خأ ْحُموٌد عِّ َن . ياُْعرِّْض عن ال نفاق فا ن هللا غيّن مأ قأرأ

ثبات مضري الفصل قرن  انفع وابن عامر فا ن هللا الغين . امجلهور هو الغين اب 

ريِّ  مِّ أْذفِّ الضه  ".امحليد حبِّ

: ن هل املدينة والشامقرن  : "، يقول البغوي"ماعامل التّنيل"ويف تفسريه 

سقاط ( فا ن هللا الغين)  ".وكذكل هو يف مصاحفهم" هو"اب 

ل يب معرو ادّلا ي، " املقنع يف رمس مصاحف ال مصار"ويف كتاب 

« احلس ىن هللا وعد ولك»الشام  ن هل مصاحف يف احلديد ويف: "نقرن  

 املدينة ن هل مصاحف وفهيا ابلنّصب« ومال»سائر املصاحف  ويف ابلرفع

 هو»سائر املصاحف  ويف« هو»بغري « امحليد الغينّ  فا ّن هللا»م والشا

 ما ذكر ابب، املقنع يف رمس مصاحف ال مصار) ."«هو»بزايدة « الغين

 ال مام من والشام املنتسخة والاعراق ن هل احلجاز مصاحف فيه اختلفت

 (والنقصان ابلزايدة

و بكر حّدثنا ن ب: "لّسجس تا يل " كتاب املصاحف"وخنُت مبا ورد يف 

عبد هللا بن ن يب داود، حّدثنا يونس بن حبيب، عن قتيبة بن همران، 

مساعنا : حّدثنا ا سامعيل بن جاعفر وسلامين بن مسمل بن مّجاز الّزهري قال

خادل بن ن ايس بن خصر بن ن يب اجلهم يذكر ن نّه قرن  مصحف عامثن بن 
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ا ثين عفّان ريض هللا عنه، فوجد فيه ممّا خُيالف مصاحف ن هل املدينة 

براهمي»( 014 ن   – 4س )عرش حرفًا، مهنا البقرة  بغري  «ووّّص هبا ا 

ابلواو،  «وسارعوا ا ىل مغفرة»( 011ن   – 1س )ن لف، ويف ن ل معران 

ن  )بواو، وفهيا ن يضا  «اذلين ن منوا ويقولُ »( 91ن   – 9س )ويف املائد 

( 012ن   – 9س )بدال واحدة، ويف براءة  «من يرتّد منمك»( 92

ّّتذوا مسجداواذلين » ل جدّن »( 13ن   – 09س )بواو، ويف الكهف  «ا 

وتولّك عىل »( 402ن   – 43س )واحد، ويف الّشاعراء  «خريا مهنا منقلباً 

، ويف «ن و ن ن يُظهأرأ »( 43ن   – 21س )ابلواو، ويف املؤمن  «الاعزيز

س )ابلفاء، ويف الّزخرف  «ْت بأ سأ فامب كأ »( 11ن   – 24س )الّشورى 

 92س )بغري هاء، ويف احلديد  «ا ما تش هتىي ال نُفُس وفهي»( 20ن   – 21

س )هبو، ويف الّشمس وحضاها  «فا ّن هللا ُهو الغين امحليد»( 42ن   –

، 4كتاب املصاحف، ج . )"ابلواو «ول خياف ُعقباها»( 09ن   – 90

ابب املصاحف الاعامثنيّة، فصل ال مام اذلي كتب منه عامثن ريض هللا 

 (عنه املصاحف وهو مصحفه

 بسهوةل يكتشفس  " القراءات"و" الّرواايت"من ياعود ا ىل و 

لّ جاهل ن و منافق ت كثريةا ختالفا وهذا جرد ملا يوجد يف . ل يُنكره ا 

من  42تسعٍّ من الّرواايت اليت ن مكنين ال ّطالع علهيا خبصوص ال ية 

 : سورة احلديد

بن عامر أأُْمُرو: "يف رواية هشام عن ا  ي لُونأ وأ أْبخأ ينأ ي ِّ نأ النهاسأ اذله

يدُ  مِّ ُّ الْحأ أ الْغأينِّ نه اَّلله
ِ
له فأا أتأوأ ْن ي مأ لُْبْخلِّ وأ  ".ابِّ
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أأُْمُرونأ النهاسأ : "ويف رواية ادّلوري عن الكسايئ ي لُونأ وأ أْبخأ ينأ ي ِّ اذله

يدُ  مِّ ُّ الْحأ أ ُهوأ الْغأينِّ نه اَّلله
ِ
له فأا أتأوأ ْن ي مأ لِّ وأ لْبأخأ  ".ابِّ

لُْبْخلِّ ا: "ويف رواية حفص عن عامص أأُْمُرونأ النهاسأ ابِّ ي لُونأ وأ أْبخأ ينأ ي ِّ ذله

يدُ  مِّ ُّ الْحأ أ ُهوأ الْغأينِّ نه اَّلله
ِ
له فأا أتأوأ ْن ي مأ  ".وأ

لُْبْخلِّ : "ويف رواية ُشاعبة عن عامص أأُْمُرونأ النهاسأ ابِّ ي لُونأ وأ أْبخأ ينأ ي ِّ اذله

مِّ  ُّ الْحأ أ ُهوأ الْغأينِّ نه اَّلله
ِ
له فأا أتأوأ ْن ي مأ  ".يدُ وأ

لِّ : "د عن محزةويف رواية خاّل  لْبأخأ أأُْمُرونأ النهاسأ ابِّ ي لُونأ وأ أْبخأ ينأ ي ِّ اذله

يدُ  مِّ ُّ الْحأ أ ُهوأ الْغأينِّ نه اَّلله
ِ
له فأا أتأوأ ْن ي مأ  ".وأ

لُْبْخلِّ : "قالون عن انفعويف رواية  أأُْمُرونأ النهاسأ ابِّ ي لُونأ وأ أْبخأ ينأ ي ِّ اذله

 
ِ
له فأا أتأوأ ْن ي مأ يدُ وأ مِّ ُّ الْحأ أ الْغأينِّ  ".نه اَّلله

لُْبْخلِّ : "ويف رواية ورش عن انفع ُمُرونأ النهاسأ ابِّ ايأ لُونأ وأ أْبخأ ينأ ي ِّ اذله

يدُ  مِّ ُّ الْحأ أ الْغأينِّ نه اَّلله
ِ
له فأا أتأوأ ْن ي مأ  ".وأ

بن كثريويف رواية  أأُْمُرونأ النهاسأ : "قنبل عن ا  ي لُونأ وأ أْبخأ ينأ ي ِّ اذله

لُْبخْ  يدُ ابِّ مِّ ُّ الْحأ أ ُهوأ الْغأينِّ نه اَّلله
ِ
له فأا أتأوأ ْن ي مأ  ".لِّ وأ

ُمُرونأ النهاسأ : "ويف رواية الّسويس عن ن يب معرو ايأ لُونأ وأ أْبخأ ينأ ي ِّ اذله

يدُ  مِّ ُّ الْحأ وأ الْغأينِّ أ هُّ نه اَّلله
ِ
له فأا أتأوأ ْن ي مأ لُْبْخلِّ وأ  ".ابِّ

بني القّراء يف هذه ال ية هل رن يُت هذا المكّ الهائل من ال ختالفات 

هل محمّد  البس يطة وحدها؟ مّث يأ تينا من يزمع ن ّن القرن ن حمفوظ من طرف ا 

من سورة احلديد  42فهل ال ية ... بن ن منة ون نّه مل يتغرّي ول يتغرّي 

ن م " هو"املكتوبة يف اللّوح احملفوظ اخلرايف اذلي حيّدثوننا عنه فهيا الّضمري 

ول املزعوم  هذا ال مر وهو مل ير هذا اللّوح ل؟ ومن يس تطيع اجلزم يف
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تفّحص املدّون فيه ليقارنه مبا دليه من رمس؟ ومبا ن نّه من املس تحيل ن ن 

يكون هذا الّضمري موجودا وغري موجود يف نفس الوقت، فسواء رّجحنا 

كفّة وجود الّضمري ن و عدم وجوده، فهذا ياعين ن ّن هناك قراءات حصيحة 

اللّوح احملفوظ وقراءات خاطئة ل توافق ما جاء فيه، موافقة ملا هو يف 

يتلوها  يف حّد ذاته ونرشها يف مصاحف اخلاطئة ووجود هذه القراءات

ومبا ن نّه ل كمكن . هو دليل عىل ن ّن القرن ن حمّرف ويتاعبّدون هبا املسلمون

ل ّي خشص ن ن يّطلع عىل النّسخة ال صليّة اخلرافيّة املكتوبة عىل اللّوح 

قراءة انفع يه الّصحيحة ن و ن ن فوظ، فال ن حد يس تطيع ن ن جيزم بأ ّن احمل

ناعدام وجود دليل واحض ... يُثبت ن ّن القراءات ال خرى خاطئة ففي ا 

وملموس ويف ظّل تاعّدد ال ختالفات، تُصبح لّك املصاحف حمّرفة ا ىل ن ن 

ذلكل  ...ولن يأ يت ما خيالف ذكل، بطبياعة احلال... يأ يت ما خيالف ذكل

س ت  باعة، اليت ل ياعرفها ن حد ول ا  نبط املسلمون خرافة ال حرف الس ّ

بع، يف  يس تطيع ن ن يفّّسها ن و يأ يت بأ مثةل عهنا، وخرافة القراءات الس ّ

حماوةل ايئسة وابئسة لتغطية احلقيقة الواحضة يف ا ختالف املصاحف 

 .وتناقض ماعانهيا ولكامهتا ا ىل درجة ل كمكن ن ن يتخيّلها عقل

د املسلمني ذات مّرة نقاش حول هذه ال ية الفضيحة وقد مجاعين بأ ح

من سورة احلديد، فأ ىت بلّك اخلرافات اليت ذكرهتا سابقا عن ال حرف 

جامع  باعة والقراءات وتواترها وا  لتربير ترّصف  عىل حّصهتا" الاعلامء"الس ّ

، واكنت ن خر "هو"القّراء يف النّّص القرن  ي ابحلذف ن و الّزايدة يف لفظ 

ّن وجود هذا اللّفظ ن و عدم وجوده ل يؤثّر عىل الفهم ول يشّوه تربيراته ن  

مل ن س تغرب كثريا من . املاعىن ن و يقلبه، وبذكل ل كمكن ن ن ناعتربه حتريفا
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هذا الترّبير، فاملسمل تاعمّل املراوغة من ش يوخه ومن قرن نه نفسه، فال جعب 

فاكن . ياعتقد، كام "يُدافع عن كتاب ربّه"ن ن يراوغ هو ن يضا، خاّصة ون نّه 

ن نت تقول ن ّن وجود : "بيننا حول هذه النّقطة نقاش بدن ته ابلسؤال التّايل

ن وافقك يف هذا حس نا، . ن و عدم وجوده ل يؤثّر يف املاعىن «هو»اللّفظ 

لكن هل تقبُل ن ن ن حذف من ال ية ال وىل من سورة ال خالص . ال مر

ل كمكن ن ن حتذف : "فأ جابين" ؟«هو هللا ن حد»لُتصبح ال ية  «قُلْ »لفظ 

قُل هو هللا »فال فرق بني . لكن املاعىن ل يتغرّي : "فأ جبته" اللكمة؟

فأ ان مل . يف احلالتني هناك شهادة بوحدانيّة ربّك. «هو هللا ن حد»و «ن حد

ثنني ن و ثالثة ومل ن نفِّ وحدانيّته عندما حذفت لكمة  . «قُلْ »ن جاعل ربّك ا 

حاصل بطبياعته مبا ن نّك تقرن   مّث ن ّن ال مر املضّمن يف اللّفظ احملذوف

ذن بقول . قرن نك ". «قُلْ »ومبا ن ّن القراءة يف حّذ ذاهتا قول فال حاجة لنا ا 

ذن، ن نت تاعرتف : "فأ جبته..." ل كمكنك حتريف ال ية: "فرّد عيّل قائال ا 

حتريف، ل ّن التّحريف يكون ابلّزايدة ن و  «قُلْ »بأ ّن حذيف للكمة 

خلابلنّقصان ن و بتغرّي الّرمس  ذن، مالمك هذا هو ن حسن . ن و املاعىن، ا  ا 

عرتاف عىل ن ّن  ومبا ن نّك ل . من سورة احلديد فهيا حتريف 42ال ية ا 

موجود يف اللّوح احملفوظ الومهي اذلي تؤمن به ن م  «هو»تاعرف هل لفظ 

واخلالية منه  «هو»ل، فهُتمة التّحريف تطال النّسختني، املتضّمنة للّضمري 

 ."ن يضا
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ىل   اللقاء يف مقالت ن خرىا 

 "احلوار املمتّدن"عىل موقع واتباعوان 

 :عىل الّرابط التّايلابلّضغط 
 com/malekahewar/tinyurl./http:  

 

http://tinyurl.com/malekahewar

